Meld je nu aan voor de Move-commissie van PAP en zet je samen met kinderen uit
aandachtswijken in voor hun buurt. Tijdens het project leer je als team je eigen project
managen, ontwikkel je jouw talenten, vergroot je je netwerk en kom je in contact met
interessante lokale partijen. Je leert de leefwereld van kinderen uit een minder
bedeelde wijk van Utrecht kennen en geeft hun een kijkje in de leefwereld van een
student. Samen werk je toe naar een uitvoerbaar plan en kun je iets betekenen voor
hun buurt, in jouw stad.
HOE ZIET HET PROJECT ERUIT?
Onze projecten bestaan uit twee onderdelen: een uitstapje naar het studentenleven en een
wijktraject. Tijdens het uitstapje naar het studentenleven nemen jullie de kinderen een dagje
mee in jullie leefwereld; een kijkje op de sociëteit, rondleiding in een studentenhuis of een
bezoek aan de universiteit. In het wijktraject brainstormen jullie samen met de kinderen over
wat er beter kan in de wijk.
Samen komen jullie tot een concrete vernieuwing die vervolgens ook gerealiseerd wordt, een
chillbank op het schoolplein, een bijzonder kunstwerk of een swingend buurtfeest. Wij maken
tijdens de projecten gebruik van de Move-driehoek: kinderen als artistiek leider, studenten als
projectleider en een maatschappelijk partner als facilitator.
WAT VRAGEN WE VAN JOU?
- Inzet van gemiddeld drie uur per week voor een periode van vier tot zes maanden. Deze
uren zijn flexibel en omvatten onder andere de vergaderingen, sessies in de klas en het
soms thuis uitwerken van bijvoorbeeld een financiële aanvraag.
- Vier keer een bedenk en doe sessie verzorgen bij de kinderen op school waarbij jullie
met de kinderen brainstormen en een plan ontwikkelen voor een bijdrage aan hun
leefomgeving
- Uitvoering van het plan: de organisatie van een klein maar zichtbaar project in de wijk
- Organiseren van de feestelijke afsluiting van het wijktraject waarbij buurtbewoners,
familie, media en geïnteresseerden worden betrokkenen om het resultaat samen te
vieren
- Het opzetten van een actief uitstapje waarbij de kinderen kennis maken met de
studentenwereld
- Verantwoordelijkheid, commitment, positieve energie, teamspirit en flexibiliteit!
WAT BIEDEN WIJ?
- Goede begeleiding door een projectcoördinator gedurende het gehele traject
- Een commissietraining gericht op projectmanagement en teambuilding
- Een workshop didactische vaardigheden
- Het leren opstellen van een professioneel plan van aanpak, begroting en persbericht
- Contact met interessante partijen: lokale bedrijven, de gemeente en scholen
- Een rol in het project die aansluit bij je interesses en de mogelijkheid specifieke
vaardigheden verder te ontwikkelen
- Een onvergetelijke ervaring op het gebied van maatschappelijk verantwoord
ondernemen

ERVARINGEN DEELNEMERS 1e MOVE PROJECT DIT JAAR
Onderdeel zijn van een Move project is op vele manieren erg leuk! Je kan doen waar je goed
in bent, want er zijn veel verschillende taken én veel dingen die geregeld moeten worden
om een project tot stand te krijgen. Er is communicatie met de leerkracht, maar als
commissie stel je zelf voor elke sessie een lesplan op. Dat uitvoeren en plannen bedenken
met een enthousiaste klas is hartstikke leuk, maar ook leerzaam!
Wij als huidige commissie zijn allemaal hartstikke blij dat we ons hebben aangemeld: het
kost je niet heel veel tijd en je krijgt er heel erg voor terug. Onder andere de ervaring van
het lesgeven, dus als je nog twijfelt of je binnen het onderwijs wil werken is dit een goede
kans om te kijken hoe het is!
INTERESSE?
Wil jij ook graag ‘mee-Moven’ en een mooi project op je C.V. zetten?
Neem contact op met: Sanne Wensveen via studie-inhoudelijk@svpap.nl
Kijk voor meer informatie over Stichting Move op: www.stichtingmove.com

